stelling

“Het G-7akkoord is
de oplossing voor
het ganzenprobleem”
Vertegenwoordigers van boeren
en natuurbeheerders, verenigd
in de Ganzen-7 (G-7) wisten vorig
jaar mei met veel pijn en moeite
een akkoord te bereiken over
de aanpak van ganzenoverlast.
De Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging (KNJV) was
eerder uit het overleg gestapt.
Ook van andere kanten klinkt
inmiddels kritiek. Is het G-7akkoord nu echt de oplossing voor
het ganzenprobleem?
— Lotty Nijhuis (journalist)

G-7
De Ganzen-7 zijn De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Landbouw- en
Tuinbouworganisatie Nederland
(LTO), Natuurmonumenten, Stichting
Agrarisch en Particulier Natuur- en
Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming
Nederland.
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Marlies Kolthof, communicatiemanager KNJV

Dick Melman, senior onderzoeker
Alterra Wageningen

‘Akkoord
onuitvoerbaar”

“Akkoord niet op elk
punt doordacht”

> “Destijds zijn wij als KNJV bewust in de
G-8 gestapt. We zijn tenslotte degenen die het
moeten uitvoeren. Maar je wilt dan ook dat
jagers zeggen: ‘Daar kan ik wat mee’. En dat was
nu niet het geval. Daarom zijn wij uit de G-8
gegaan, en daarom zijn we het ook niet eens
met deze stelling.
Er zijn meerdere redenen waarom. De belangrijkste is onze achterban, die stelde dat het G-7
akkoord niet uitvoerbaar is. Ganzen broeden in
het voorjaar. En een ganzenmoeder met jongen
afschieten, dat doe je niet. Jagers wachten altijd
tot de pullen vliegensvlug zijn, zichzelf kunnen
redden in de natuur. Dan zit je al halverwege
juli. Dat betekent dat je in twee tot drie maanden tijd de populatie terug moet brengen naar
honderdduizend. Dan moeten jagers, terwijl
iedereen aan het recreëren is, honderdvijftigduizend ganzen af gaan schieten. Dat is niet
alleen maatschappelijk ongewenst, maar dat
kunnen we ook gewoon niet halen.
De tweede reden is dat de aanpak van enkel zomerregulatie niet effectief is. De meeste schade
ontstaat namelijk in de winter, en niet in de
zomer. Er zijn in Nederland ongeveer driehonderd- tot vierhonderdduizend zomerganzen.
Die zijn er jaarrond. In de winter komen er dan
nog eens tweemiljoen trekganzen bij. Dat zijn
2,5 miljoen ganzen die volgens het G-7akkoord
niet afgeschoten mogen worden. Daar komt
nog bij dat de meeste schade wordt veroorzaakt
in februari. Dan begint de grond te ontdooien,
wordt het land een beetje drassig en gaan de
ganzen massaal foerageren. Daarom is alleen
zomerregulatie onvoldoende. Als KNJV zijn we
uit de G-7 gestapt, maar we hebben wel een
eigen zienswijze opgesteld. Die gaat dan ook uit
van het principe zomer- en winterregulatie.
Tenslotte zijn in het G-7akkoord de middelen
voor de uitvoer niet uitgewerkt. Er wordt
gesproken over een gereedschapskist, maar die
wordt niet verder ingevuld. Op het moment
gebeurt regulatie van populaties ganzen in elke
provincie op een andere manier. Dat is niet
optimaal.”<

> “Ik vind het bijzonder dat de verschillende
partijen van het G-7-akkoord elkaar gevonden
hebben en met een eensgezinde reactie zijn
gekomen. Dat beheerders en lasthebbers over
hun eigen schaduw heen zijn gestapt, dat is een
hele prestatie. Alleen jammer dat de jagers zijn
afgehaakt. De reactie van Bleker destijds met
de nieuwe Natuurwet vind ik teleurstellend. In
plaats van de bijzonderheid van het akkoord te
herkennen en te benutten, wil hij het gewoon
op zijn eigen manier doen. Onbegrijpelijk.
Maar of het Ganzen-7-akkoord dé oplossing
is? Naar mijn mening is het niet op elk punt
helemaal goed doordacht. Er wordt nu bijvoorbeeld alleen uitgegaan van aantalsregulatie in
de zomer. Het overgrote deel van de overzomerende ganzen, zeg negentig procent, verblijft
ook in de winter in Nederland. In ons binnenkort te publiceren onderzoek op Texel zie je
het – forse – zomerafschot echter nauwelijks
terug in de aantallen in de winterperiode. We
vermoeden dat dit komt door de beweeglijkheid van ganzen binnen Nederland. De in de
zomer afgeschoten ganzen zijn van elders
afkomstig. Dit laat zien dat je moet weten wat
je kunt verwachten voordat je besluit alleen
aan zomerafschot te doen. Overigens geeft de
G7 ook aan dat ze alleen onderbouwd ingrijpen
acceptabel vindt.
Verder lijkt het akkoord ervan uit te gaan dat
er maar vijf jaar gereguleerd hoeft te worden.
Maar zolang Nederland geschikt is voor ganzen,
zul je jaarlijks moeten blijven ‘onderhouden’.
Ook vind ik het belangrijk dat echt in de gaten
wordt gehouden wat vanuit internationaal perspectief gewenst is. Populaties zijn beweeglijk
en kunnen hun verspreidingsgebied verleggen,
en maatregelen hier kunnen effect hebben
elders. Je moet dus altijd de hele populatie
in het oog houden en je niet fixeren op eigen
belangen alleen. ”<

